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Szanowni Czytelnicy
Mimo zbliżającego się końca roku nie zwalniamy tempa naszych działań i w bieżącym
numerze „Biuletynu Informacyjnego” NMM mamy przyjemność zakomunikować
o kilku ważnych wydarzeniach z ostatnich tygodni. Na pierwszy plan wysuwają się
konferencje naukowe z zakresu konserwacji zabytków, zarówno te, które gościliśmy
w naszej siedzibie, jak i te wyjazdowe, w których brali udział nasi pracownicy. Miło nam,
że już po raz piąty odbyło się niezwykle ciekawe seminarium „Konserwacja obiektów
metalowych i łączonych”, tak jak poprzednie edycje zorganizowane wraz z Muzeum
Narodowym w Gdańsku. Stale podnosimy nasze kompetencje, równocześnie dzieląc
się doświadczeniem z partnerami z kraju i z zagranicy. Okazją do wymiany wiedzy
z zakresu digitalizacji zabytków była wizyta ukraińskiej delegacji Ministerstwa Kultury
i Polityki Informacyjnej, którą zaciekawiły wykorzystywane w NMM systemy ewidencji
zabytków i ich cyfrowego opracowania. Z dużą przyjemnością przyjęliśmy też delegację
członków Rady Muzeum Morskiego w Sztokholmie oraz przedstawicieli Towarzystwa
Przyjaciół tegoż Muzeum.
Cieszy nas wciąż bardzo wysoka frekwencja i ogromne zainteresowanie zajęciami
edukacyjnymi. Nie zwalniają także tempa prace archeologiczne i pokazujemy
w biuletynie najnowszy zabytek, który trafił z dna portu w Gdyni do podwodnego
muzeum wraków na Zatoce Gdańskiej. W końcu prezentujemy niezwykle cenne
pamiątki po Pani Kapitan Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz, pierwszej kobiecie, która
samotnie opłynęła jachtem kulę ziemską. Jej mąż, Kapitan Wacław Liskiewicz, wciąż
wspiera nasze Muzeum i doradza w sprawach żeglarskich.
Polecam bieżące wydanie elektronicznego „Biuletynu Informacyjnego” NMM,
gdzie znajdą Państwo także wiele innych ciekawych artykułów.
Życzę miłej lektury
dr Robert Domżał
Dyrektor
Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku
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Rozpoczęcie obrad seminarium przez dyrektorów NMM w Gdańsku oraz MN
w Gdańsku: Roberta Domżała oraz Jacka Friedricha

Powitanie uczestników przez inicjatorki seminarium: Catię Viegas Wesołowską oraz Katarzynę
Schaefer-Rychel

5. EDYCJA SEMINARIUM „KONSERWACJA OBIEKTÓW METALOWYCH I ŁĄCZONYCH”
W dniach 19-20 października odbyła się 5. edycja seminarium „Konserwacja obiektów
metalowych i łączonych”, zorganizowana już po raz trzeci przez Narodowe Muzeum
Morskie w Gdańsku oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Pomysł tego typu spotkań
zrodził się w 2013 roku dzięki inicjatywie Catii Viegas Wesołowskiej, ówczesnej przedstawicielki grupy roboczej metalu ICOM-CC (ICOM-CC Metal Working group) oraz
pracowników Działu Konserwacji Muzealiów NMM. Motywacją do organizacji seminarium było stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami
z różnych dziedzin. Seminarium wpisało się już na stałe w kalendarz wydarzeń ogólnokrajowych jako jedna z niewielu tego typu inicjatyw w obszarze konserwacji i badań
zabytków metalowych i łączonych, skierowanych do konserwatorów, muzealników,
archeologów oraz pracowników naukowych.
Organizatorzy w tym roku po raz pierwszy zaprosili do współpracy zewnętrzną Radę
Programową, w składzie: Dominik Dziadusz, dr Julio del Hoyo-Meléndez , dr hab. Andrzej
Miszczyk, prof. Politechniki Gdańskiej, Ryszard Bobrow oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz
Darowicki. Zadaniem członków Rady był opiniowanie programu seminarium oraz wybór
referatów do prezentacji podczas seminarium na podstawie nadesłanych streszczeń.
Wybrane streszczenia zostały zamieszczone w publikacji „Konserwacja obiektów metalowych i łączonych” przygotowanej przez Dział Wydawnictw Muzealnych.
Pierwszy dzień seminarium, zrealizowany w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku
– oddziale NMM, rozpoczął się od powitania uczestników przez dr. Roberta Domżała,
dyrektora NMM w Gdańsku oraz dr. hab. Jacka Friedricha, dyrektora MN w Gdańsku.
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Panel dyskusyjny po pierwszej sesji pt. Studium przypadku z udziałem
A. Rowińskiej, M. Biborskiego i A. Jastrzębiowskiego oraz Dominika Dziadusza,
członka Rady Programowej i moderatora sesji
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Program obejmował następujące sesje tematyczne: Studium przypadku, Metody
konserwacji, materiały i analiza oraz Profilaktyka konserwatorska. W ramach pierwszej sesji, moderowanej przez Dominika Dziadusza, efektami wyników swoich prac
i badań podzielili się: Aleksandra Rowińska (Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie), Mateusz Biborski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
i Andrzej Jastrzębiowski (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu).
Druga sesja, której moderatorem był Andrzej Miszczyk, obejmowała prezentacje
Michała Szocińskiego (Politechnika Gdańska), Karola Żołędziowskiego (Państwowe
Muzeum Archeologiczne w Warszawie) oraz Artura Zielińskiego (Politechnika Gdańska).
Pierwszy dzień seminarium został zwieńczony wystąpieniem Anny Mistewicz (Muzeum
Narodowe w Warszawie) oraz Aleksandry Towarek (Uniwersytet Warszawski) w ramach
sesji moderowanej przez Irenę Rodzik (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku).
Drugi dzień seminarium, zorganizowany w NOMUS – Dziale Muzeum Narodowego
w Gdańsku, rozpoczął się od powitania uczestników przez kuratora NOMUS Mariolę
Balińską, która przybliżyła historię Działu i jego kolekcje. Następnie Catia Viegas
Wesołowska, Główna Konserwator MNG, opowiedziała o zagadnieniach konserwatorskich w ujęciu sztuki współczesnej. Gościem specjalnym był Paul Mardikian (Terra
Mare Conservation LLC), pełniący funkcję koordynatora grupy roboczej metalu
International Council of Museums – Committe for Conservation. Jego prelekcja pt.
„Challenges and Solutions for Conserving non-Separable Marine Archaeological
Composite Objects” odbyła się w formule online. Program drugiego dnia został
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Rozpoczęcie sesji tematycznej pt. Metody konserwacji, materiały i analiza przez Andrzeja Miszczyka, członka Rady Programowej i moderatora sesji

Uczestnicy podczas obrad pierwszego dnia seminarium w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku

Uczestnicy podczas World Cafe drugiego dnia seminarium w NOMUS-ie,
Dziale MN w Gdańsku

5. EDYCJA SEMINARIUM „KONSERWACJA OBIEKTÓW METALOWYCH I ŁĄCZONYCH” ciąg dalszy
podzielony na dwie sesje tematyczne: Studium przypadku oraz Przyszłość konserwacji. W ramach pierwszej sesji wystąpili Joanna Koryciarz-Kitamikado (Polski
Instytut Studiów nad Sztuką Świata) oraz Marcin Całka (Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie), Michał Wróblewski (Monument Service), Aleksandra Trybuła (Muzeum
Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem) oraz Dorota Grubba‑Thiede
(Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku). Ostatnia prelekcja poświęcona została sylwetce Pani Aliny Tomaszewskiej oraz jej dorobkowi w obszarze konserwacji i badań
historycznych technik metalowych i łączonych.
Nowością w tegorocznym programie była tajemniczo brzmiąca World Cafe. Jest to
narzędzie aktywizujące, ułatwiające dyskusje w większej grupie osób. Nasi uczestnicy
mieli możliwość wymiany doświadczeń w takich dziedzinach, jak współpraca interdyscyplinarna, profilaktyka konserwatorska, seminaria, edukacja konserwatorów metali
i obiektów łączonych w Polsce, wyzwania związane z wymianą wiedzy i dobrych praktyk
w obszarze konserwacji i badań w Polsce i za granicą. Swobodna atmosfera, w jakiej
prowadzone były rozmowy oraz otwartość sprzyjały dzieleniu się spostrzeżeniami na
temat trudności, które napotykamy w codziennej pracy. Wszystkie przemyślenia zostały
spisane przez uczestników i zostaną udostępnione przez organizatorów w niedługim
czasie. Ta część programu potwierdziła ogromną potrzebę rozmów na tematy związane
z konserwacją obiektów metalowych i łączonych. W efekcie na Facebooku powstała
grupa „Konserwatorzy zabytków Polska”.
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Tegoroczna edycja nie byłaby możliwa bez połączenia wysiłków i zaangażowania
zespołów Działu Konserwacji Muzealiów i Działu Promocji obu muzeów, przy wsparciu Działu Wydawnictw Muzealnych, Działu Dokumentacji oraz Działu Administracji
NMM. W skład zespołu organizacyjnego weszli: Dagmara Bojar, Hanna Borkowska,
Irena Rodzik, Katarzyna Schaefer-Rychel, Eugeniusz Panto, Piotr Felkier, Catia Viegas
Wesołowska, Anna Żychska, Oliwia Szepietowska, Paulina Szwaj, a wspomogli ich:
Marek Jankowski, Anna Ciemińska, Paweł Makowski, Radosław Paternoga, Paweł
Jóźwiak, Janusz Piwowarczyk, Zbigniew Sobieraj oraz Adam Jurek.
Dziękujemy Dyrekcji NMM w Gdańsku oraz MN w Gdańsku za wsparcie w tworzeniu przestrzeni umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze konserwacji
obiektów metalowych oraz łączonych. Jeszcze raz dziękujemy prelegentom za podzielenie się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami w pracy, członkom Rady za wsparcie
merytoryczne, a wszystkim uczestnikom za stworzenie atmosfery sprzyjającej dyskusjom i wymianie doświadczeń.
Do zobaczenia w 2024 roku!
Tekst: Katarzyna Schaefer-Rychel
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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Dyskusja uczestników nt. roli i zastosowania digitalizacji
w konserwacji zabytków podczas World Cafe

Dyskusja uczestników nt. wyzwań związanych z wymianą wiedzy
i doświadczeń w obszarze konserwacji i badań w Polsce i za granicą podczas World Cafe

5. EDYCJA SEMINARIUM „KONSERWACJA OBIEKTÓW
METALOWYCH I ŁĄCZONYCH” ciąg dalszy

Zdjęcie uczestników 5. edycji seminarium „Konserwacja obiektów metalowych i łączonych”
Prezentacja Catii Viegas Wesołowskiej, Głównej Konserwator MN w Gdańsku,
nt. zagadnień konserwatorskich w ujęciu sztuki współczesnej
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X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
KONSERWATORSKA W SZRENIAWIE
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W dniach 5-7 października grupa konserwatorów z NMM uczestniczyła w X Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej, zorganizowanej przez Narodowe Muzeum
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Przed laty idea powstania
konferencji, na której poruszane będą problemy muzeów związane z zachowaniem
i konserwacją zbiorów, zrodziła się z inicjatywy konserwatorów zabytków Muzeum
w Szreniawie oraz Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu.
Z założenia szreniawskie konferencje służyć mają wymianie poglądów oraz rozwijaniu
podstawowego zadania muzeum, czyli zachowywaniu dziedzictwa różnych obszarów
przeszłości, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Każdy obiekt przeszłości
wymaga bowiem indywidualnego podejścia konserwatorskiego.
Podczas tegorocznej edycji pierwszym blokiem tematycznym była organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach. Podczas tej sesji referat pt. Konserwacja prewencyjna
w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsk zaprezentowali Irena Rodzik i Eugeniusz
Panto. Kolejne referaty dotyczyły zagadnień konserwatorskich związanych z obiektami
wykonanymi z materii organicznej i nieorganicznej oraz problematyki konserwatorskiej
dotyczącej obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu. Poruszano również kwestie
konserwacji obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania. Ostatni
blok tematyczny dotyczył nowych technologii w służbie konserwacji. Podczas tej sesji
referat pt. Promieniowanie jonizujące jako narzędzie badawcze w pracy konserwatora
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zaprezentowała Katarzyna Schaefer-Rychel.
W programie konferencji był również wyjazd
studyjny, podczas którego uczestnicy odwiedzili Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy oraz
katedrę i Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie.
Bogaty program konferencji nie pozwolił na zapoznanie się z licznymi i bardzo różnorodnymi zabytkami prezentowanymi na wystawach w Szreniawie. Warto więc wrócić
tam na dłużej.
Tekst: Irena Rodzik
Zdjęcia: Irena Rodzik, Katarzyna Schaefer-Rychel
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KONGRES W KOWNIE
W dniach od 30 września do 2 października odbył się w Kownie 10. Międzynarodowy
Kongres Badaczy Białorusi. Jednym z najważniejszych zadań tego corocznego wydarzenia naukowego jest skuteczna integracja badaczy i ekspertów z dziedziny nauk
politycznych, społecznych i humanistycznych. Kongres przyczynia się do lepszego
zrozumienia Białorusi na poziomie dyskusji akademickiej i publicznej w kontekście
regionalnym i światowym. Jest też jedynym światowym forum, w ramach którego, od
2011 r., najbardziej reprezentatywna liczba białoruskich elit naukowych i społecznych
może swobodnie i niezależnie od wpływów wewnętrznych i zewnętrznych dyskutować
o historii, polityce, społeczeństwie i kulturze Białorusi.
Wydarzenie to jest skierowane nie tylko do środowiska akademickiego, ale także
do szerokiej publiczności. W dyskusjach i wystąpieniach poruszane są tematy z zakresu
nauk politycznych, socjologii, historii, religii, filologii i innych. Prace Kongresu organizowane są dwutorowo: z jednej strony specjalistyczne sekcje naukowe, z drugiej – dyskusje
publiczne oraz wydarzenia kulturalne. W kongresowych panelach i spotkaniach uczestniczy od 200 do 700 naukowców, dziennikarzy, osób publicznych, studentów z Białorusi,
Litwy, Polski i Ukrainy, a także z innych państw europejskich i Ameryki Północnej.
Inicjatorami i głównymi organizatorami Kongresu są Instytut Studiów Politycznych
„Sfera Polityczna” oraz Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego. W zależności od
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sytuacji, w skład komitetu organizacyjnego wchodzą różne organizacje białoruskie, litewskie, polskie oraz z innych krajów: Vytautas Magnus University, Europejski
Uniwersytet Humanistyczny, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Warszawski, Collegium
Civitas (Warszawa), Naša niva, Miński Dialog, Litewski Instytut Historii i inne. Kongres
został wsparty między innymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy, Fundację
Konrada Adenauera i Niemiecki Fundusz Marshalla (USA).
W tym roku w Kongresie wziął udział przedstawiciel Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku Bartłomiej Garba, który w panelu „Polska i Białoruś w drugiej wojnie światowej” zaprezentował temat „Przesiedlenia z Białoruskiej Republiki
Radzieckiej w latach 1945 – 1946 na teren województwa gdańskiego. Aktywizacja
zawodowa w przemyśle stoczniowym w Gdańsku”. W swoim wystąpieniu autor skupił
się na omówieniu genezy i przebiegu wysiedleń jako konsekwencji II wojny światowej.
Podjął również próbę charakterystyki grupy przesiedlonych pod względem statystycznym, społecznym, socjalnym i aktywizacji zawodowej w przemyśle stoczniowym. Autor
zaprezentował sytuację przemysłu stoczniowego na terenie Gdańska oraz udział przesiedlonych w jego funkcjonowaniu.
Tekst: Bartłomiej Garba
Zdjęcia: Bartłomiej Garba, Wojciech Łukaszun
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DREWNIANE ŁODZIE NA RZECE
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27 października w Muzeum Krakowa Jadwiga Klim z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przedstawiła
prezentację zatytułowaną „Szkuta czy galar – drewniane łodzie na rzece”. Wystąpienie poświęcone było historycznemu rozwojowi żeglugi wiślanej ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów łodzi pływających po rzece oraz
ich wykorzystania i przeznaczenia. Podzielone zostało na trzy zasadnicze części: najstarsze konstrukcje pływające
po Wiśle: tratwy i czółna drążone; łodzie i statki nowożytne; renesans wiślanego szkutnictwa tradycyjnego w XXI w.
Wykład odbywał się w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie czasowej „Wisła. Re-kreacja”, otwartej
w Pałacu Krzysztofory – Oddziale Muzeum Krakowa w kwietniu 2022 r. Za punkt wyjścia na wystawie przyjęty został
stan współczesny relacji krakowian z rzeką, jako pretekst do spojrzenia wstecz, by pokazać historyczne korzenie
poszczególnych sposobów rekreacji nad rzeką – ich ciągłość i zmianę. Wątki takie jak wykorzystanie Wisły w celach
transportowych i gospodarczych, a także zagrożenie powodziowe stanowiły kontekst oraz tło historyczne. Na wystawie znalazły się dwa modele wiślanych bocznokołowców ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
oraz trójwymiarowe wydruki skanów wiślanych statków spławowych udostępnione przez NMM.
Tekst: Jadwiga Klim
Zdjęcie: Mateusz Niemiec, Muzeum Krakowa
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MUZEALNI GOŚCIE ZE SZWECJI
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4 października odwiedziła nas delegacja Rady Narodowego Muzeum Morskiego w Sztokholmie. Goście spotkali się
m.in. z dyrektorem NMM dr. Robertem Domżałem oraz dyrektorem-seniorem, dr. hab. inż. Jerzym Litwinem, którzy
opowiedzieli o początkach działalności NMM oraz bieżącej strukturze organizacyjnej. Wymieniono się uwagami
na temat specyfiki, różnic i podobieństw obu spokrewnionych ze sobą merytorycznie muzeów, rozmawiano też
o możliwościach dwustronnej współpracy. Członkowie delegacji szwedzkiej otrzymali z rąk dyrektora NMM katalog
wystawy „Do DNA”, a następnie zostali oprowadzeni po wystawach w Spichlerzach na Ołowiance i statku-muzeum
„Sołdek”. Dzień później udali się również do Gdyni, gdzie zwiedzili z przewodnikiem statek-muzeum „Dar Pomorza”.
Tekst i zdjęcie: Przemysław Węgrzyn
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DIGITALIZACJA I ARCHIWIZACJA – WIZYTA STUDYJNA GOŚCI Z UKRAINY
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13 października Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku odwiedziła delegacja z Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Uczestnicy wizyty studyjnej, powitani w Ośrodku Kultury Morskiej przez
dyrektora NMM dr. Roberta Domżała, wysłuchali dwóch prezentacji. Dr Tomasz Bednarz
przedstawił zagadnienie digitalizacji 3D, a Paweł Monkiewicz – digitalizacji zbiorów muzealnych, bibliotecznych oraz archiwalnych. Zademonstrowany został również najnowszy
skaner 3D, używany obecnie do dokumentowania zbiorów znajdujących się w OKM.
Goście udali się następnie do Spichlerzy na Ołowiance, gdzie spotkali się z Bernadetą
Galus i Pawłem Jóźwiakiem, którzy zaprezentowali Pracownię Fotograficzną oraz opowiedzieli o tajnikach pracy muzealnych fotografów. Z kolei w Czytelni Paweł Monkiewicz
i Michał Garbaciak opowiedzieli o digitalizacji zbiorów bibliotecznych w praktyce, przedstawili narzędzia do ewidencji i udostępniania zbiorów bibliotecznych, a także pokazali
książki mogące zainteresować gości oraz publikacje NMM z lat 60.-90. XX w., planowane
do digitalizacji i udostępnienia. Wizyta zakończyła się w magazynie Działu Dokumentacji
Naukowej, gdzie Andrzej Truszkowski omówił charakterystykę znajdującego się tam zasobu oraz zaprezentował m.in. archiwalia z m.s. „Piłsudski” i dzienniki pokładowe z „Sołdka”.
Tekst: Paweł Monkiewicz
Zdjęcia: Marta Uzdowska-Lis (MKiDN), Katarzyna Tomczyńska-Zdulska (MKiDN)
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EDUKACJA W PAŹDZIERNIKU
W pierwszy weekend października jak co roku wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji
pt. „Weekend Seniora z Kulturą”. Nasi goście zostali oprowadzeni przez kuratorkę po
wystawie malarstwa marynistycznego znajdującej się w Spichlerzach na Ołowiance,
a następnie wzięli udział w warsztatach plastycznych poświęconych sylwetce naszego
przepięknego Żurawia. Niektóre ze stworzonych prac mogłyby być ozdobą nie tylko
ściany nad kominkiem, ale również wielu galerii!
W październiku ruszyły do nas masowo szkolne wycieczki, na lekcje muzealne
i oprowadzanie. Dobrze, że oferta NMM jest różnorodna i związana z różnymi oddziałami, bo w jednym miejscu z pewnością nie pomieścilibyśmy wszystkich chętnych!
Oprócz zwykłych zajęć edukacyjnych, zamawianych na bieżąco przez nauczycieli,
odwiedzały nas grupy szkolne w ramach jesiennej edycji Programu Edukacji Morskiej.
Harmonogram był bardzo napięty, dosłownie grupa za grupą, a wielkim zainteresowaniem znowu cieszył się statek-muzeum „Sołdek”. Gościliśmy też w naszych gdańskich
oddziałach wycieczki uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łebie w ramach projektu
„Pomorskie Żagle Wiedzy – pod żaglami w dorzeczu Łeby”. Dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych, poznając m.in. podstawowe zagadnienia związane z historią
żeglugi i okrętownictwem. Kolejnymi etapami projektu (już bez naszego udziału) będą
zajęcia żeglarskie i szkutnicze w zaprzyjaźnionej z nami Łebie.

l
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W piątek 28 października edukatorki Basia Wojczuk-Krystek i Magda Jędrzejewska
odwiedziły z misją edukacyjną Muzeum Rybołówstwa w Helu, świętujące w tym roku
50-lecie swojego powstania. Nasze koleżanki przygotowały i przeprowadziły tam cztery
lekcje muzealne dla około 70 uczniów z miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Obrońców Helu. Tematem przewodnim było oczywiście rybołówstwo, a przede
wszystkim jego lokalne tradycje – co ciekawe, pielęgnowane i kontynuowane również
przez rodziny niektórych dzieci uczestniczących w zajęciach. Było szukanie ukrytego na
wystawie zabytku, rozwiązywanie zagadek, a nawet nadanie „archiwalnej” kartki pocztowej z pozdrowieniami z Helu. Dzieci sprawdziły też, czy z wieży widokowej Muzeum
widać ich szkołę (była świetnie widoczna!). Muzealne lekcje wszystkim bardzo się
spodobały (już teraz planujemy ich kolejną edycję), a każdy uczestnik otrzymał drobny
upominek związany z tematyką zajęć.
Tekst: Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak, Przemysław Węgrzyn
Projekt plakatu: Barbara Wojczuk-Krystek
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EDUKACJA W PAŹDZIERNIKU ciąg dalszy
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KOLEJNE PAMIĄTKI ZWIĄZANE
Z KPT. KRYSTYNĄ CHOJNOWSKĄ-LISKIEWICZ

2
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W sierpniowym „Biuletynie” informowaliśmy o bardzo ciekawych pamiątkach związa3
nych z działalnością żeglarską kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz.
Wkrótce po tym
kpt. Wacław Liskiewicz obdarował Muzeum drugą partią zabytków, a ich wartość historyczna co najmniej dorównuje tym przekazanym wcześniej.
Najstarszym z muzealiów jest pamiątkowa plakieta wydana z okazji Operacji
Żagiel ’74, podczas której kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz dowodziła jachtem
„Mestwin”. To cenny zabytek, gdyż dokumentuje inne przedsięwzięcie niż samotny
rejs wokółziemski, który uczynił żeglarkę sławną. Z kolei kolekcja zabytków z rejsu wokół
globu w latach 1976 – 1978 została wzbogacona o pamiątki z klubów z Republiki Południowej Afryki i paterę wydaną specjalnie z okazji zakończenia rejsu w Las Palmas. Niezwykle wartościowym przedmiotem jest „Tablica pamiątkowa I nagroda honorowa Rejs
Roku 1978”, stanowiąca niejako uzupełnienie nagrody Srebrny Sekstant, przekazanej
do Muzeum w czerwcu.
Po swoim największym sukcesie kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz była wielokrotnie doceniana i honorowana przez rozmaite gremia, nie tylko za osiągnięcia w żeglarstwie, ale również za pracę zawodową inżyniera budowy okrętów. W 2005 r. otrzymała
Międzynarodową Nagrodę Conrada – Indywidualności Morskie. Wyjątkowym wyróżnieniem jest Super Kolos. Podczas gdyńskich Spotkań Podróżników przyznaje się
Super Kolosa tylko jednej osobie w roku i to naprzemiennie dla przedstawicieli różnych
kategorii. W efekcie ta szczególna nagroda za całokształt dokonań przyznawana jest
przedstawicielowi żeglarstwa raz na kilka lat. Dotychczas wręczono jedynie siedem
„żeglarskich” Super Kolosów, a kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz otrzymała go
jako trzecia. Niejako podsumowaniem dokonań żeglarskich była, wręczona w 2016 r.,
nagroda dla najlepszej Pomorskiej Żeglarki 50-lecia. Wszystkie trzy wyżej wymienione
nagrody również zostały przekazane do muzealnych zbiorów.
Tekst: Radosław Paternoga
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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DRZEWCA Z JACHTU „AURORA”
W ostatnim czasie żeglarskie zbiory Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
zostały wzbogacone o dwa drzewca pochodzące z jachtu „Aurora”, zbudowanego w stoczni George Lawley & Son w Bostonie w 1938 r. Są to bom i spinakerbom,
zachowane w dobrym stanie, przy czym szczególną uwagę zwraca komplet oryginalnych okuć.
Mahoniowy jacht, wymagający zaawansowanej konserwacji, zakupił na początku
lat 90. ubiegłego wieku Krzysztof Czerwionka, pochodzący z Wejherowa, a mieszkający wówczas w Stanach Zjednoczonych. Po dokonaniu remontu, w 1993 r., wypłynął
w samotny rejs, z planem dopłynięcia do Polski na święta Bożego Narodzenia. Rejs trwał
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jednak dłużej i zakończył się w Gdyni w warunkach zimowych 21.01.1994 r. Swój sukces
żeglarz okupił poważną kontuzją nogi oraz odmrożeniami. Krytykowany przez niektóre
osoby (m.in. z powodu złego stanu technicznego jachtu i braku formalnych uprawnień
Czerwionki, który posiadał w tamtym czasie jedynie patent jachtowego sternika morskiego), rejs pod względem żeglarskim został wysoko oceniony. Krzysztofa Czerwionkę
wyróżniono III Nagrodą Honorową „Rejs Roku” oraz Nagrodą Miesięcznika „Żagle”.
Tekst: Radosław Paternoga
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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BANDERA Z „TUROSZOWA” I PAPUDRAKI

Zbiory Działu Historii Żeglugi i Handlu Morskiego wzbogaciły się o bardzo ciekawe zabytki. Pierwszym z nich jest bandera Polskiej Marynarki Handlowej z m.s. „Turoszów”. Statek
ten to masowiec typu Panamax (są to największe jednostki mogące przepłynąć Kanał
Panamski), zbudowany wraz z bliźniaczym „Bełchatowem” w Kobe Shipyard w Japonii.
Miał 232 metry długości – był więc jednym z najdłuższych masowców w polskiej flocie
– i tonaż ponad 71 tys. DWT. „Turoszów” zwodowano 18 października 1976 r., do eksploatacji wprowadzono 28 stycznia 1977 r., zezłomowano w 1998 r.

l
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Przekazana w darze bandera jest w bardzo dobrym stanie. Można nawet pokusić się
o stwierdzenie, że nigdy nie była używana. Na białej barwie odbito pieczątki z nazwą
statku oraz logo Polskiej Żeglugi Morskiej – armatora jednostki. Intrygujący jest fakt, że
bandera została wyprodukowana w czasach PRL, jednak na początku 1990 r. do orła
w tarczy herbowej doprasowano żółtą koronę o czarnych konturach. Bardzo możliwe,
że zrobiono to podczas rejsu chałupniczym sposobem – lub po prostu był to sposób
armatora, aby zaoszczędzić na zamówieniu nowych bander.
Interesującymi zabytkami są też tzw. papudraki. Słowo to w gwarze poznańskiej
oznacza partacza, niezdarę, ale zostało także przyjęte jako nazwa lalek wykonywanych
ręcznie przez splatanie sznurka lub włóczki. W darze przekazano cztery lalki – wyroby
ze sznurka, lin i drewna, których autorem jest marynarz ze statku „Kopalnia Sośnica”.
Zbiór składa się z trzech lalek-marynarzy, którzy wspinają się po drabinkach pilotowych
(na jednym ze szczebelków drabinki jest napis „17.03 m.v. Hungnam 1989 r.”) oraz
jednookiego pirata z szablą w dłoni. Jest to typowy przykład marynarskiego hobby: od
wieków w czasie wolnym od służby marynarze zajmowali się rękodziełem, wykorzystując
materiały dostępne na statku.
M.s. „Kopalnia Sośnica” był jednym z siedmiu masowców typu „Neoliberty”, zbudowanych w stoczni Nakskov Skibsvaerft AS w Danii w latach 1968–1969 na zamówienie
Polskiej Żeglugi Morskiej. Statki te, przystosowane do przewozu węgla, koksu, rudy
i zboża w żegludze nieregularnej o średnim zasięgu, uchodziły za bardzo udane. Od
1992 r. „Kopalnia Sośnica” pływała jako „Chopol” pod flagą Koreańsko-Polskiego Towarzystwa Żeglugowego Chopol.
Tekst: Patryk Klein
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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1. Port w Gdyni. Podniesienie nadstępki, 2. Stan zachowania nadstępki z widocznym gniazdem masztowym i wspornikiem masztu, 3. Pokład statku „Zodiak II”. Wykonywanie dokumentacji fotogrametrycznej, 4-5. Szczegóły budowy nadstępki, 6. Skan dna wykonany
za pomocą echosondy wielowiązkowej po opuszczeniu nadstępki w sąsiedztwie wraka „Solena”. Wyk. Jacek Ulaszewski z Urzędu Morskiego

NOWY EKSPONAT W PODWODNYM MUZEUM WRAKÓW
W czerwcu do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wpłynęło zgłoszenie odkrycia
w porcie w Gdyni drewnianego wraku. Na znalezisko natrafiono w trakcie prac oczyszczeniowych toru podejściowego. W lipcu archeolodzy NMM przeprowadzili oględziny tego
miejsca, odnajdując pojedynczy element wraku. Z powodu trwających prac pogłębiarskich na torze widoczność pod wodą była bliska zeru, co uniemożliwiło wykonanie dokumentacji in situ. W trakcie przeprowadzonej prospekcji podwodnej ustalono jednak,
że element jest nadstępką statku. W jego najbliższym otoczeniu nie natrafiono na inne
elementy wraku. Również na obrazach z echosondy wielowiązkowej i sonaru wykonanych
przez Urząd Morski nie było widocznych jakichkolwiek innych zakłóceń w strukturze dna.
Ze względu na dalsze prace pogłębiarskie na torze i dobry stan zachowania nadstępki podjęto decyzję o wyjęciu i zabezpieczeniu elementu wraka. Akcję wydobycia
nadstępki przeprowadzono 25 października we współpracy z Urzędem Morskim, ze
statku „Zodiak II”. Prace podwodne na zlecenie Urzędu Morskiego prowadzili nurkowie
zawodowi z firmy AQUATECH pod nadzorem pracowników NMM. Element został przymocowany pasami do metalowego trapezu zabezpieczającego drewno przez złamaniem, a następnie podniesiony na pokład za pomocą kabestanu i dźwigu pokładowego.
Na pokładzie „Zodiaka II” nadstępkę o długości blisko 11 m oczyszczono z osadów
dennych, wykonano jej dokładną dokumentację opisową, pomiarową i fotogrametryczną.
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Regularne obrośnięcie belki koloniami omułków wskazuje na jej wtórną depozycję na torze
podejściowym w Gdyni. Brak innych elementów wraka w sąsiedztwie potwierdza przypuszczenie, że nadstępka została przyniesiona przez morze, zapewne już kilka lat temu.
Biorąc pod uwagę specyficzną konstrukcję nadstępki z gniazdem masztowym
i wydzielonym wspornikiem masztu – nawiązującym do konstrukcji średniowiecznych
łodzi skandynawskich – można przypuszczać, że element pochodzi z późnego średniowiecza lub wczesnej nowożytności. Jego dokładne datowanie będzie możliwe po
wykonaniu analiz dendrochronologicznych. W tym celu odcięto jeden koniec belki. Ze
względu na duże gabaryty nadstępki i brak w obecnej chwili możliwości konserwatorskich w NMM, po wykonaniu dokumentacji belkę przewieziono na obszar wyznaczony
w planie zagospodarowania przestrzennego jako podwodne muzeum wraków i opuszczono w pobliżu wraka okrętu „Solen” na piaszczyste dno na głębokości ok. 14,5 m.
Docelowo nadstępka zostanie ustawiona i przymocowana do dna w miejscu ułatwiającym zwiedzanie podwodnego muzeum. Stan jej zachowania będzie monitorowany
przez pracowników NMM.
Tekst i zdjęcia: Anna Rembisz-Lubiejewska
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KAPELUSZE W KONSERWACJI

Biuletyn NMM • 10 (235) 10.2022

Do Działu Konserwacji Muzealiów trafiła unikatowa kolekcja dwudziestu czterech filcowych kapeluszy z XIX–XX wieku. Zostały one odkryte w trakcie badań archeologicznych
na terenie gdańskiej stoczni. Jak mogły się tam znaleźć? Prawdopodobnie dostały się
tam wtórnie, w wyniku niwelacji terenu pod budowę suwnicy w II połowie XX wieku.
Wiadomo, że wykorzystano wówczas gruzy ze zniszczonego podczas II wojny światowej
Gdańska, tak więc kapelusze mogły zostać tam przywiezione z dowolnego miejsca
w mieście.
Konserwację rozpoczęto od wstępnego oczyszczenia. Następnie kapelusze wyprano i ponownie oczyszczono. Obecnie przywracany jest im pierwotny kształt: umieszczane są na wcześniej przygotowanych kopytach i formowane przy pomocy strumienia
ciepłego, wilgotnego powietrza. Ostatnim etapem procesu konserwacji będzie zabezpieczenie werniksem, nakładanym metodą natryskową.
Tekst: Piotr Dziewanowski
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

l

Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D

17

